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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می1 

ارشد کارشناسی مقطع: 2042-2042-2 نیمسال تحصیلی:    ارشد کارشناسی – مهندسی عمران دانشکده: 

خاک و پی – سازه  

3 : واحد تعداد اجزاء محدود نام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس:   

:ساعت برگزاری  

21.9 - 24.01شنبه  2   

21.9 – 01.24شنبه  2     

3-210و  3-242 شماره کالس: درس ترم دوم مقطع کارشناسی ارشد  درس: نیازپیش   

 ساعت پاسخگویی و مشاوره:  hr.saba@tafreshu.ac.irایمیل: 

  22.34 – 29و   8 – 01.24 :  شنبه

  21 - 29و  01.24-22 : یکشنبه

22.34-21 :  دوشنبه   

 و کاربرد آن تئوری اجزاء محدود شناخت و آشنایی با  اهداف یادگیری:

 عمومی ذیل متمرکز است: هایشایستگیاز  یککدامالف( این درس بر پرورش 

   تفکر انتقادی                           نگرآیندهتفکر                          فکر سیستمی ت          تفکر خالق  

  مدیریت محیط               مدیریت حواس                   مدیریت بین فردی                       مدیرت درون فردی 

 موردتوجه(  تخصصی در این درس هاارزشسخت و نرم؛  نگرش و  هایمهارت)دانش نظری و عملی؛  هایشایستگیب( پرورش چه 

 دانش نظری و عملی ، مهارت های نرم ؟گیردمیقرار 

 2تدریس: / تکنیک روش

                                          ...( یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش) نمایشی                           پرسش و پاسخ                                   سخنرانی 

                       مسئله   مبتنی بر                              یادگیری مشارکتی                    بحث گروهی 

 سایر موارد:....      بازدید علمی                                       آزمایشگاهی                                     مبتنی بر پروژه 

شیوه ارزشیابی:   

 ترجمه حضور و غیاب
 امتحان

ترمپایان  
ترممیان امتحان  

ارزشیابی مستمر  پروژه

 )آزمونک(

تکالیف 

 هفتگی

نوع 

 ارزشیابی
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موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

جایگاه  –انواع روش های عددی  –روش عددی  –مقدمه 

محدودیت  –قابلیت و توانمندی  –فرضیات  –اجزاء محدود 

 و ضعف ها

23/22/2042  

34/22/2042 معرفی کلی روش اجزاء محدود و تقسیم بندی اولیه  مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
کاربرد در اجزاء  –معرفی روش باقیمانده وزن دار و گالرکین 

 محدود برای حل مسائل یک بعدی
41/22/2042  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
معرفی روش کار مجازی و انرژی و فرموالسیون مسائل 

 االستیسیته دو و سه بعدی
20/22/2042  

 اشاره شده در فهرست منابعمراجع 
ماتریس سختی المان های مثلثی سه گرهی برای حاالت تنش 

 و کرنش صفحه ای 
22/22/2042  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
20/42/2204 ماتریس سختی المان های مثلثی منظم درجه باالتر  

24/42/2204 بردار نیروهای گره ای سازگار و معادل با اثر بارهیا گسترده  مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
ماتریس سختی المان های چهار وجهی ایزوپارامتریک دو 

 بعدی
21/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
43/42/2204 ماتریس سختی المان مثلثی ایزوپارامتریک   

 اشاره شده در فهرست منابعمراجع 
انتگرال گیری عددی و کاربرد آن در المان های چهار وجهی 

 یا مثلثی شکل
24/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
ماتریس سختی المان چهاروجهی ایزوپارامتریک با تعداد گره 

 های متغیر
21/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
المان آجری  –ماتریس سختی المان های جامد سه بعدی 

 المان گوه ای شکل –المان هرمی شکل  –شکل 
20/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 اثرات حرارت و نحوه اعمال آن در مسائل مرتبط با االستیسیته

32/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
کاربرد اجزاء محدود  –کاربرد اجزاء محدود در مسائل میدان 

شار ف –برای حل معاالت دیفرانسیل مرتبط با معادله الپالس 

 فشار هیدرودینامیک –انتقال حرارت  –منفذی 

41/43/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
ماتریس سختی المان های با تقارن محوری در حالت استفاده 

 مثلثی یا چهاروجهیاز المان 
48/43/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
22/43/2204 مقدمه ای بر خمش صفحات و المان های محدود مربوط به آن  
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 فهرست منابع:

 هید رجاییشدانشگاه انتشارات  –تالیف شادروان امیرالدین صدرنژاد  –در دینامیک سازه ها  روش اجزاء محدود -2

 دانشگاه صنعتی امیرکبیرانتشارات  –مهندس شاپور طاحونی ترجمه   – مقدمه ای بر اجزاء محدود  -2

ماه انتشارات  –آرش نیری دکتر  –و تدوین دکتر ساسان محاسب ترجمه  –های اجزای محدود ) جلد اول( روش  -3

 نویسان

 علم و ادبانتشارات  –مهندس شاپور طاحونی ترجمه   –برای تحلیل سازه ها  اجزاء محدود -0

 انتشارات دانشگاه گیالن –ناصر سلطانی ترجمه دکتر  –مقدمه ای بر روش اجزاء محدود -1

 انتشارات دانشگاه شهید چمران  –ترجمه دکتر محمد شیشه ساز  –روش اجزای محدود  -2

 ", Introduction To The Finite Element Method:Theory, Programming, And Applications  “ -7
., 2023Thompson 

8-"  Finite Element Method Element Solutions”,Yongto Lyu, Springer Link,2022. 
 
9-"  Finite Element Procedures”,Klaus -Jurgen Bathe. 
 
 


